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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab makropiirkondlike strateegiate kontseptsiooni, mis praeguste makropiirkondade 
kogemuste põhjal võib soodustada koostoime tekkimist ja poliitikat, mis on 
kooskõlastatud ELi, asjaomaste liikmesriikide, kandidaat- ja mittekandidaatriikide, 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vahel, mis edendab jätkusuutlikku majanduskasvu, 
töökohtade loomist, julgeolekut ja keskkonnakaitset seeläbi, et ühiste geograafiliste, 
ajalooliste ja kultuuriliste erisustega piirkondades koostatakse territoriaalse koostöö 
projekte eesmärgiga lahendada altpoolt tulevate algatustega väljaselgitatud probleemid 
ning vältida huupi lähenemist ja ebaühtlust; nõuab ühtlasi eri makropiirkondlike 
strateegiate tugevamat koostoimet;

2. taotleb pikemaajalisemat lahendust makropiirkondlike strateegiate rahastamiseks ELi 
eelarvest, et finantseerida selliseid meetmeid, mida ühtekuuluvuspoliitika ei hõlma, 
näiteks koostööd kolmandate riikidega; märgib, et Läänemere strateegia kogemuste 
põhjal on strateegiat toetavate projektide kavandamiseks ja koostamiseks vaja ka 
suuremat n-ö algkapitali;

3. palub, et komisjon ja nõukogu arvestaksid ELi makropiirkondlike strateegiatega selliste 
eelarvevahendite üle otsustamisel, mis on ette nähtud ühtekuuluvus- ja struktuurifondide, 
teadus- ja arendustegevuse ning iseäranis piirkondliku koostöö rahastamiseks; lisaks 
palub komisjonil ja nõukogul hinnata, kas makropiirkondlikud strateegiad vajavad eduka 
rakendamise tagamiseks otsest rahastamist;

4. rõhutab, arvestades kõigi ühelaadse pärandiga Vahemere ümbruse piirkondade arvukaid 
sarnaseid majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme, huvi Vahemere makropiirkonna 
moodustamise vastu kas siis tervikuna või kujunevate Joonia-Aadria algatustega sarnaste 
alampiirkondadena eesmärgiga tegeleda nende kesksete valdkondadega, kus tuleks 
Vahemere piirkonnas jätkusuutliku majanduskasvu tekitamiseks tugevdada koostoimet, 
partnerlust ja piirkondlikku koostööd;

5. rõhutab, et Joonia-Aadria makropiirkonna strateegia on oluline tegur Lääne-Balkani alade 
lepitamisel ja võib toetada nende riikide püüdlusi saada ELi liikmeteks;

6. peab Vahemere makropiirkonna strateegia elluviimiseks vajalikuks tugineda 
olemasolevate piirkondlike institutsioonide kogemustele ja tegevusele ning püüda 
saavutada nendega, eriti (lisaks Vahemere Liidule) Euroopa Investeerimispanga ning 
Euroopa – Vahemere piirkonna kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assambleega 
(ARLEM), võimalikku koostoimet;

7. rõhutab, et Vahemere makropiirkond võib tagada ELi eri Vahemere-programmide 
vastastikuse täiendavuse ning olemasoleva rahastamise võimalikult tõhusa kasutamise, 
anda ELi konkreetsetele Vahemere piirkonna projektidele tegelikku lisandväärtust ning 
kaasata strateegia formuleerimise hetkel asjaomaseid kolmandaid riike ja piirkondi, 
kasutades selleks naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit, järgides alati rangelt 
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õigusriigi põhimõtteid ning tuginedes inimõiguste, põhivabaduste ja demokraatia 
põhimõtete austamisele ja edendades vajaduse korral põhimõtet toetada rohkem neid, kes 
saavutavad rohkem;

8. rõhutab, et peamised Vahemere makropiirkonna sekkumisvaldkonnad peaksid olema 
sobival alampiirkonna tasandil, kus tehakse koostööd konkreetsete projektide osas, ning 
see peaks hõlmama energiavõrke, koostööd teadus- ja uuendustegevuse alal, kultuuri-, 
haridus- ja koolitusvõrgustikke, turismi, kaubavahetust, keskkonnakaitset, säästvaid 
merevedusid, mereohutust ja -julgeolekut ning merekeskkonna kaitset saastamise, 
ülepüügi ja ebaseadusliku kalapüügi eest (milleks tuleb luua merel toimuvatest 
tegevustest teatamise ja nende järelevalve integreeritud süsteemide võrgustik), ning 
töökohtade loomise stimuleerimiseks hea valitsemistava ja tõhusa avaliku halduse 
tugevdamist; 

9. peab eriti araabia kevade sündmuste järel oluliseks, et uus makropiirkond panustaks koos 
kolmandate riikidega uue strateegia väljatöötamisse, mis käsitleb rändevoogude 
nõuetekohast juhtimist ja suuremast liikuvusest saadavat vastastikust kasu, käsitledes 
seda koos kolmandate riikidega ühise vaesuse vastu võitlemise ning tööhõive ja õiglase 
kaubanduse tugevdamise strateegia seisukohast, mis aitab makropiirkonda stabiliseerida;

10. nõuab, et nimetatud strateegia üks peamisi prioriteete oleks arengumaade omavahelise 
kaubavahetuse arendamine, piirkondlike turgude loomine ning piirkonna riikide vaheliste 
tolli- ja kaubandustõkete vähendamine.
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